
   
  
  
 

 )ن7( 1تمرین 
نذكر أن محلول ،  I2(aq)الیود تنائي مادة مطھرة تباع في الصیدلیات مكونھا األساسي ھو )  Lugol 1%( %1  ولڭاللی

  .ثنائي الیود یتمیز باللون البني
سائل من    V=140mLفي كأس یحتوي على حجم   m=2gكتلتھا  Zn نغمر قطعة من الزنك C°25 الحرارةعند درجة 

  :والزنك یمكن نمذجتھ بالمعادلة الكیمیائیة التالیة تنائي الیودبین  كیمیائي تحول فیحدث ،ولڭاللی
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  )ن0,5. (في ھذا التفاعل  المتدخلتینمؤكسد / حدد المزدوجتین مختزل  -0
 )ن5 ,0(   .الجدول الوصفي للتحول المدروسانشيء -1
 )ن1( .بھا تتبع تطور ھذا التحول مع التعلیل یمكن طریقتیناذكر  -2
 D مع المستقیم  - المنحنى اسفلھ -   x=f(t)بتقنیة تتبع مناسبة للتحول تمكننا من رسم المنحنى تقدم التفاعل بداللة الزمن  -3

 . t=0یمثل المستقیم المماس للمنحنى عند 

  
  .-  ولڭاللی – لصیقة المادة المطھرة إلیھاالتي تشیر   %1التأكد من النسبة - 3-1
  )ن1(.ھو المتفاعل  I2(aq)بین ان تنائي الیود و   xmaxحدد قیمة  -1- 3-1
  )ن1( . اإلجمالیةمن الكتلة   %1كتلة تنائي المتواجد بالعینة المدروسة وبین انھ ال تمثل سوى  m(I2) احسب -2- 3-1
  .السرعة الحجمیة للتحول - 3-2
 )نt=0s  .)1عرف السرعة الحجمیة للتفاعل، واحسب قیمتھا عند -1- 3-2
  )ن1(. كیف تتغیر السرعة الحجمیة للتفاعل؟ أعط تفسیرا لذلك -2- 3-2
  )ن1( عرف زمن نصف التفاعل وحدد قیمتھ بالنسبة لھذا التفاعل ؟ -3- 3-2

    M(Zn)=65,4g/mol   ;   M(I2 )=253,8g/mol: الكتل المولیة  :  معطیات
  Lugol  ( :ρ = 0,888 g/L (ولڭلیلیة الكتلة الحجم

  )نقط  6(  2تمرین 
 :الموجات من نوعیین ینتشر الزالزل حدوث عند -1

P -  تنتشر بسرعة والسائلة الصلبة األوساط في تنتشر موجات طولیة ،�� .  
S -  ت، تنتشر بسرعة الحاال جمیع فقط في  الصلبة األوساط في تنتشر وجات مستعرضةم  �� . 

    S. الموجات من أسرع   Pالموجات تكون تنطلق الموجتین من نفس المنبع و 
  . -اسفلھ  الشكل -تینالتالی تیناإلشار  dیبعد عن مركز الھزة بمسافة  الزالزل مقیاس سجل الزالزل، أحد ثناءأ
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  )ن1(.  لھما الموافقة  Pو  S تینلموجبا (2 ) و (1 ) یناإلشارت قرنا - 1-1
 )نP   .)0,5و  S تینالموجالزمني بین تسجیل التأخر  Dtحدد  - 1-2

=d   :المسافة الفاصلة بین مركز الھزة و مكان تسجیلھا یكتب على الشكل التالي  dتعبیر  أنبین  - 1-3
��.��

�����
.D�   

 ) نd  .)1,5 المسافة احسب
 S : vs = 3,5 km.s-1سرعة الموجة         P   :vp = 6,0 km.s-1سرعة الموجة :  معطیات

غالبا ما تحدث الزالزل التي تقع اسفل المحیطات ظاھرة طبیعیة تدعى تسونامي ، و ھي عبارة عن موجات تنتشر على  -2
  . سطح المحیط لتصل الى الشواطئ بطاقة عالیة و مدمرة

و فق  hتتغیر مع عمق المحیط  vمتوالیة دوریة تنتشر على سطح الماء بسرعة  ننمدج ظاھرة تسونامي بموجات میكانییة

.��=vالعالقة التالیة  طول  lو  شدة الثقالة gحیث  (l>>h)في حالة المیاه القلیلة العمق مقارنة مع طول الموجة  �
 g=10m/s2نعطي . الموجة 

 .h=6000mتابثا ندرس انتشار موجة تسونامي في جزء من المحیط نعتبر عمقھ 
  )ن1(. انیكیة المنتشرة على سطح الماء في ھذا الجزء من المحیطكسرعة انتشار للموجات المی Vاحسب  - 2-1
  )نl  .)1، اوجد طول الموجة  T=18minعلما ان المدة الزمنیة الفاصلة بین دروتین متتالیتین ھي  - 2-2
عند  l، كیف یتغیر طول الموجة یبقى تردد موجة تسونامي ثابتا خالل انتشارھا نحو الشاطئ (l>>h)في الحالة  - 2-3

 )ن1(.  االقتراب من الشاطئ ؟ علل جوابك
 )ن 6( 03تمرین 

  یبعث صمام الزرS  حزمة ضوء أحادي اللون طول
شقا مستطیال  Sضوء المنبعث من ال، یخترق   λموجتھ   

، نشاھد على شاشة  a = 0,10 mmضیقا و افقیا عرضھ   
بقعا ضوئیة من الشق ،  D =2 m، توجد على بعد  

 . L=1,4cmتتوسطھا بقعة مركزیة عرضھا 
 : اختر الجواب الصحیح  -1

  )ن0,5( :    یوجد شكل الحیود المالحظ على الشاشة
  y’yوفق المحور  -ب       x’xوفق المحور  -أ   
تعبیر الفرق الزاوي في  أنو بین  ،ارسم شكل الظاھرة -2

�: ب على شكل كحالة الزویا الصغیرة یت =
�

�.�
  )ن0,75( .

  )نl  .)0,75، احسب قیمة  Dو  Lو  aطول الموجة بداللة  lاوجد تعبیر  -3
  نجعل شعاعا ضوئیا(R1)  اللون تردده   آحاديN1=3,8.1014Hz  من زجاج  ةاالسطوانیرد على الوجھ المستوى لنصف

و یرد على  Iعند النقطة  (R1)ینكسر الشعاع  . i=60°مركز ھذا الوجھ المستوي تحت زاویة ورود  Iشفاف عند النقطة 
  ) انظر الشكل جانبھ( Bشاشة رأسیة عند النقطة 

  نجعل شعاعا ضوئیا(R2)    احادي اللون تردده
N2=7,5.1014Hz  یرد على الوجھ المستوى لنصف

مركز ھذا الوجھ المستوي  Iعند النقطة  السابقةاالسطونة 
عند  (R2)ینكسر الشعاع  . i=60°تحت نفس زاویة ورود 

   Aو یرد على الشاشة الرأسیة عند النقطة  Iالنقطة 
عند الوجھ  (R2)و   (R1)بین لماذا ال تنحرف كل من  -3

  )ن1(.الكروي لنصف االسطوانة
  )ن1(.  (R1)زاویة انحراف الشعاع الضوئي   D1احسب  -4
و  (R1)الزاویة بین الشعاعین المنكسرین  آنعلما  -5

(R2)  ھي=0,563° ، معامل انكسار الزجاج  أنبین
  )نn2=1,652 ) .1ھو  N2التردد  يذ  (R2)بالنسبة للشعاع الضوئي

 )نl�. )1، احسب N2و   n2و  Cفي الزجاج بداللة  N2ذي التردد   (R2)للشعاع الضوئي �lاوجد تعبیر طول الموجة  -6
  n1=1,626ھو  N1معامل انكسار الزجاج بالنسبة للشعاع الضوئي ذي التردد  - معطیات 

          n0=1,00ھو معامل انكسار الھواء  -            
   C=3.108m/sھي ) الھواء (سرعة انتشار الضوء في الفراغ  -            

    لتنظيم الورقة وطريقة تقدمي األجوبةختصص نقطة 

 و اهللا ويل التوفيق




